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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rüstem 
Kitabevi ile imzaladığı protokol çerçevesinde 
sanatsal etkinliklerine devam ediyor. DAÜ, 
bu bağlamda 1944 Luricina doğumlu 
Günay Güzelgün’ün desen sergisi ile 
etkinliklerini çeşitlendirdi. Serginin açılışı, 
6 Ocak 2020 Pazartesi günü, saat 18:30’da, 
Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti. Törene 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Diş 
Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. 
Dr. Aydın Karakuzu, Dr. Fazıl Küçük Tıp 
Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emre Hamurtekin, 
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, 
DAÜ Sanat Koordinatörü ve Sergi Küratörü 
Zehra Şonya, Sanatçı Günay Güzelgün, 
Rüstem Kitabevi çalışanları ve sanatseverler 
katıldı. Günay Güzelgün’ün desen sergisi, 
31 Ocak 2020 tarihine kadar, Pazar günleri 
hariç, 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret 
edilebiliyor.

“400’e Yakın Sanat Eserini Arşivimize 
Kattık”
140’a yakın desenin yer aldığı serginin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Osam, “Yaklaşık altı yıl 
önce göreve geldiğimizde, bir üniversitenin 
üniversite olabilmesi için belli başlı kriterleri 
olması gerektiğini ve bunlardan bir tanesinin 
de topluma ve sanatçıya verilebilecek 
olan değer olduğunu ifade etmiştik. Bu 
altı yıl içerisinde ben ve değerli çalışma 
arkadaşlarım, karınca kararınca da olsa 
Kıbrıs’ta yaşayan değerli sanatçılarımızın 
eserlerini özellikle koruma altına almak ve 
onlarla birlikte olmak için elimizden gelen 
gayreti gösterdik ve şu an 400’e yakın sanat 
eserini arşivimize kattık. Dolayısı ile kendi 
vizyonum açısından baktığım ve topluma 
olan hassasiyetimi değerlendirdiğim zaman, 
altı yılda hiç de fena bir noktaya ulaşmamış 
olmamız beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Üniversite Toplumun Kültürüne Katkı 
Koymalıdır” 
Kendisinden sonra görevi devralacak 
rektörün de bu vizyonu sürdürebilmesini 
dilediğini vurgulayan Prof. Dr. Osam, “Çünkü 
üniversite, sadece nitelikli yayın yapmak 
ve insan yetiştirmek değildir. Aynı zamanda 
toplumun kültürüne belli başlı ölçülerde 
de olsa katkı koyacak gerekli çalışmaları 

yapmak gerekir. Biz bugüne kadar elimizden 
gelen gayreti sergiledik ve bu yüzden de 
çok mutluyum. Burada önemli olan, gizli 
sanatçılarımızı ortaya çıkarabilmek ve onları 
esasında topluma anlatabilmektir. Bu akşamki 
sergimiz bu bakımdan büyük bir önem arz 
etmektedir. Sayın hocamız Zehra Şonya’ya 
bugüne kadar yapmış olduğu ve yapacağı 
çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki çalışmaların da adaya büyük katkı 
olacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde bir 
ulusun belli noktalara gelebilmesi, sanatçısına 
sanat eserlerine vermiş olduğu ciddi yaklaşım 
ile ortaya çıkabilecek bir özelliktir. DAÜ 
olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. 
Umarım uzun soluklu bir çalışma olur ve 
sanatçılarımız da gerek toplumda, gerekse 
de literatürde kendilerine düşen yeri almış 
olurlar. Sayın sanatçımıza ve küratörümüze 

bu imkanı bize sağladıkları için içtenlikle 
teşekkür ediyorum” dedi.

“Köyümün Güzelliklerine Teşekkür 
Ederim”
Serginin açılışında konuşan sanatçı Günay 
Güzelgün şunları söyledi: “Lütfedip iz-
lemeye gelen herkesi selamlarım. Bu 
etkinliği düzenlemek için zaman ve emeğini 
harcayan değerli heykel sanatçımız Zehra 
Şonya’ya, beni var eden anneme babama, 
bu aşamaya gelmemde en ufak katkısı 
olan herkese sonsuz teşekkürler ederim. 
Dünyada bir eşi daha olmayan, taptığım 
köyümün beyaz toprağına, suyuna, masmavi 
gökyüzüne, etrafını çevreleyen tepelerine 
ve daha saymakla bitiremeyeceğim güzellik 
ve değerlerine katkıları için teşekkür etmek 
boynumun borcu diye düşünürüm.”

DAÜ SANAT ETKİNLİKLERİ 
GÜNAY GÜZELGÜN SERGİSİYLE DEVAM ETTİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde ve Çukurova Üniversitesi 
ev sahipliğinde, 16-17 Nisan 2020’de 
gerçekleştirilecek olan “DABKAF’20 
- Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer 
Fuarı”na katılacak. Söz konusu fuarın 
organizasyonu ile ilgili toplantıya, DAÜ 
Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ile 
DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer 
Araştırma Müdürü Derviş Ekşici katıldı. 22 
üniversiteden 15 bine yakın katılımcının yer 
alacağı kariyer fuarı, Çukurova Üniversitesi 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Söz konusu toplantıda üniversitemizin 
en iyi şekilde temsil edileceğinin altını 
çizen Prof. Dr. Pulhan, fuarda Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon, Anestezi, İlk ve Acil 
Yardım, Hemşirelik, Psikoloji, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik ile Mühendislik 
ve Bilişim alanları başta olmak üzere tüm 
bilimsel alanlarda uzmanların yer alacağını 
bildirdi. DAÜ olarak Çukurova bölgesinde 
toplamda 6049, son 3 yılda ise 1341 
mezun verdiklerini dile getiren Prof. Dr. 
Pulhan, Hatay bölgesinin 459 mezun ile 
dikkat çektiğini de vurguladı. Mezunların 
başarılı yerlerde başarılı pozizyonlarda 

yer aldığını aktaran Prof. Dr. Pulhan, 50 
ve üzeri çalışanı olan 4081 firma üzerinde 
yapılan çalışmada C-Level seviyesinde 72, 
VP seviyesinde 167, Direktör seviyesinde 
421, Manajer seviyesinde 598 mezunun 
olduğunu dile getirdi.

Yüzlerce Firmada İş ve Staj İmkanı
Fuarda her bölümden öğrencilere ve 
mezunlara yönelik yüzden fazla firma yer 
alacak. Aynı zamanda kongre merkezinde 
bulunan salonlarda etkinliğe katılan 
firmalar tarafından eğitimler düzenlenecek. 
Bu eğitimlerin yanında mezunlar ve 
mezun adayları için iş imkanı, öğrenimi 
devam eden öğrenciler için de staj imkanı 
bulabilecekleri bir ortam oluşturulacak. 
Öğrenciler ve mezunlar DABKAF’20 
kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere 
ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

DABKAF’20 tarafından fuara ilişkin ya-
pılan açıklamada katılımcılara yönelik 
şu çağrı metni yer aldı: “Doğu Akdeniz 
Kariyer Fuarı seni, kariyerin için yepyeni 
bir sayfa açmaya, geleceğine yönelik 
sağlam adımlar atmaya ve dopdolu iki 
günlük bir kariyer şölenine davet ediyor. 
Bu kapsamda her bölümden öğrencilere 
ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın iş 

ve staj başvurularının alınacağı stantlar yer 
alacak, aynı zamanda kongre merkezin-
de bulunan salonlarda etkinliğe katılan 
firmaların farklı etkinlikleri, iş ve staj 
görüşmeleri, atölye çalışmaları, tecrübe 
paylaşımları ve etkinliğe davet edilecek 
konuşmacılar tarafından gerçekleştirilecek 
konferanslar ve panellerle birlikte eğitimler 
düzenlenecektir.”

Fuara Katılacak Üniversiteler
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Karpaz 
Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan 
Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun 
Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Ada Kent 
Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, 
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık 
ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Kıbrıs 
Sosyal Bilimler Üniversitesi, Lefke 
Avrupa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 
Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, 
Uluslararası Final Üniversitesi, Ulus-
lararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu 
Üniversitesi.

DAÜ, DOĞU AKDENİZ BÖLGESEL KARİYER 
FUARI’NA KATILACAK
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Glenn Paul Jenkins ve 
Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok uzun yıllardır 
çok sayıda ülkede üst düzey bürokratlara 
ve öğretim üyelerine verdikleri Yatırım 
Değerlendirmesi ve Risk Analizi kurslarına 
devam ediyorlar. Kurslarda özellikle kamu 

projelerinin finansal ve ekonomik fizibilite 
analizleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. 

Önümüzdeki günlerde Güney Afrika ve 
sonrasında Fildişi Sahilleri ile Uganda’da 
yeni programlarda görev alacak öğretim 
üyelerine akademik destek veren ekibin 
tamamı DAÜ mezunu öğrencilerden ya 

da halen DAÜ’de eğitim gören başarılı 
öğrencilerden oluşuyor. 

Dünya Bankası, USAID, Afrika Kalkınma 
Bankası, Asya Kalkınma Bankası, birçok 
ülke Hükümeti ve benzeri kuruluşlar ta-
rafından organize edilen uzmanlık sertifika-
sı programlarında DAÜ ve Kanada’nın 
Queen’s Üniversitesi arasında yapılan iş 
birliği çerçevesinde hem DAÜ’de hem de 
Queen’s Üniversitesi’nde sunulan sertifika 
programının müfredatı uygulamalı olarak 
aynen işleniyor.

Queen’s Üniversitesi’nin Yatırım De-
ğerlendirmesi ve Risk Analizi sertifikası, 
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi 
yüksek lisans programlarında kayıtlı olan 
ve hem İngilizce hem de Türkçe kurslarda 
ve sınavlarda başarılı olan öğrencilere 
verilmektedir. DAÜ’de eğitim görürken 
Queen’s Üniversitesi uzmanlık sertifikasını 
almaya hak kazanan öğrencilerden bir 
çoğu şu an dünyanın saygın kuruluşlarında 
danışmanlık yapmaktadırlar.

DAÜ’LÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ DÜNYANIN ÇEŞİTLİ 
ÜLKELERİNDE KURSLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. 
Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Öğretim Üyesi ve Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu 

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 90 ki-
şinin ölümü ile sonuçlanan  terör  saldırısı  
sonrasında  yaralıların  tedavisi  için  gön-
derilen  Türkiye Cumhuriyeti (TC ) sağlık 

ekibinde DAÜ’yü temsilen yer aldı. TC Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans  
kargo uçağı ile Mogadişu’ya  giden sağlık 
ekibi terör saldırısı sırasında yaralanan 
hastalara müdahale ederek  durumu ağır 15 
yaralı hasta ile Türkiye ‘ye döndü. Prof. Dr. 
Karakuzu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Osam’ın ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Mogadişu 
halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini 
belirterek, Kıbrıs Türkleri’nin ve DAÜ’nün 
ellerindeki tüm imkanlarla daima mazlum 
ve mağdurların  yardımcısı  olduğunu  ve ol-
maya devam edeceğini ifade etti.

Somalili yetkililer  zor günlerinde yardıma 
koşan Kıbrıs Türkleri’ne ve başta DAÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam olmak üzere 
tüm DAÜ ailesine  minnettar oldukları ifade 
ettiler.

DAÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. AYDIN KARAKUZU 

SOMALİ’DEKİ SAĞLIK EKİBİNDE YER ALDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar 
Merkezi (DAÜ-KPM) ile DAÜ İşletme 
ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş 
birliği ile gerçekleştirilen seminerde, Yaşar 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Emre 
İşeri, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler 
hakkında bir seminer verdi. “Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’nin Dolanmış Enerji 
Güvenliği Kaygıları ve Kıbrıs Sorunsalı” 
başlıklı seminerin moderatörlüğünü yapan 
DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı ve DAÜ-KPM Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Sözen, gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında Prof. İşeri’yi ve çalışmalarını 
katılımcılara tanıttıktan sonra konunun 
güncel önemine dikkat çekti ve sözü Prof. 
İşeri’ye bıraktı.

“Oyun Değiştirici Keşifler”
Sözlerine Doğu Akdeniz’de yaşanan enerji 
gerilimi ile uluslararası çerçeve arasındaki 
ilişkiye vurgu yaparak başlayan Prof. İşeri, 
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri ulus-
lararası sistem boyutunda ele alındığında 
ülkelerin birbirleriyle örtüşen ve çatışan 
siyasi ve iktisadi çıkarlarının etkili olduğunu 
ifade etti. 2009 yılında İsrail’in, 2011 yılında 
Kıbrıs’ın ve 2015 yılında Mısır’ın etrafında 
gerçekleştirilen enerji keşiflerinin bölgede 
oyun değiştirici olduğunu ifade eden Prof. 
İşeri, bu keşiflerin Avrupa Birliği’nin (AB) 
temelini oluşturan 1952 Avrupa Kömür Çelik 
Topluluğu gibi bir bölgesel işbirliği ve barış 
projesi için büyük bir fırsat olmasına rağmen 
işleri çok daha karmaşık yaptığını, bunun 
temel sebeplerinden birinin ise uluslararası 

sistem düzeyinde büyük güçler arasında 
çıkar uyuşmazlığının meydana getirdiği 
etki ve sorunun kendi tarafları açısından 
araçsallaştırılması olduğu sözlerine ekledi. 
Prof. İşeri, bu bağlamda, AB’nin Türkiye’ye 
yaptırım tehdidinde bulunduğunu ve bunu 
bir araç olarak kullanarak Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’e yönelik pozisyonunu değiştirmeye 
çalışmasını eleştirdi.

“Tansiyon Düşmüyor”
Enerji meselelerinin günümüzde neden 
askerileştiğini anlamak için uluslararası 
çerçevenin anlaşılması gerektiğini vurgulayan 
Prof. İşeri, bu bağlamda kırılma yaratan 
bazı tarihlerin önemini vurguladı. Prof. İşeri 
devamla, 1990’lı yıllarda Kıbrıs’ta S-300 
krizi gibi gerilimlerin giderek arttığını ve 
1999 Helsinki toplantısında Türkiye’nin AB 
üyelik adaylığının kabul edilmesine rağmen 
tansiyonun düşmediğini belirtti. Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara geldiği 
2002 ile 2006 yılları arasında Türkiye dış 
politikasının Avrupalılaşma yaşadığına dikkat 
çeken Prof. İşeri, AKP’nin bu dönemde Kıbrıs 
sorununu Türkiye’nin AB üyeliği ve bölgesel 
politikaları önünde bir engel olarak görerek 
geleneksel Türk dış politikasından ayrıldığını 
ve meseleyi güvenlik gündeminden çıkararak 
yeni bir Kıbrıs politikası adapte ettiğine işaret 
etti. Prof. İşeri konuşmasına devam ederek, 
2004 yılında referandumu gerçekleştirilen 
Annan Planı’nın çözüm için bir alternatif 
olduğunu, ancak Kıbrıs Rum tarafının 
plana hayır diyen taraf olmalarına rağmen 
adanın tümünü temsil ederek AB’ne tam üye 
olurken; Kıbrıs Türk tarafının ise plana evet 

diyen taraf olmasına rağmen ambargoların 
devam ettiğine dikkat çekti. 

“Baskılar Yapıldı”
2005 yılında Türkiye’ye Gümrük Birliği 
ek protokolünü genişleterek Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ni tanıması için baskılar yapıldığını 
ve 2006 yılının Aralık ayında ise Türkiye’nin 
AB üyeliği için gerekli olan sekiz başlığın 
müzakeresinin askıya alındığını ifade eden 
Prof. İşeri, bu tarihten sonra Türkiye’nin dış 
politikasının “Avrasyalılaşma”ya başladığını 
vurguladı. Prof. İşeri Arap ayaklanmalarının 
yükseldiği ve Türkiye ile İsrail arasında 
Mavi Marmara krizinin yaşandığı 2011 
yılında ise Avrasyalılaşma yöneliminin 
yükselmesinin Türkiye’nin enerji keşiflerine 
karşılık yaklaşımını ve bölgeye bakış açısını 
şekillendirdiğini ifade etti. 

Türkiye’nin itirazlarına ve tezlerine aykırı 
bir şekilde konunun uluslararası arenada 
dile getirilmesini değerlendirilen Prof. 
İşeri, Türkiye açısından Libya ile yapılan 
anlaşmanın özellikle başta Mısır olmak 
üzere diğer bölge ülkeleri ile de yapılması 
gerekliliğini savundu. Özellikle DAÜ 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin 
katılım gösterdiği seminerin soru cevap 
kısmında gelen bir soru üzerine Rusya’nın 
ucuz gazı karşısında Doğu Akdeniz gazının 
rekabet edebilirliğini değerlendiren Prof. 
İşeri, bölünmüş ülkelerde konunun enerji 
boyutunu aşarak egemenlik bağlamında de-
ğerlendirildiğine dikkat çekti.

DAÜ’DE ENERJİ GÜVENLİĞİ VE 
KIBRIS SORUNU TARTIŞILDI
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk 
Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Eker, 
mevsimsel grip hastalığına karşı alınması 
gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Grip hastalığının, influenza virüsünün 
neden olduğu, bahar ve kış aylarında görülen 
bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu 
olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Eker, “Çok 
sayıda kişiyi etkilemesi, özellikle kronik 
hastalığı olanlarda ölümlere neden olması, 
kişi ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri 
nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarından 
biridir. Grip hastalığı, halk arasında soğuk 
algınlığı olarak da tanımlanan hastalıkla 
karıştırılmamalıdır” dedi.

“Soğuk Algınlığı ile İnfluenza Virüsü 
Farklı”
Soğuk algınlığına neden olan 200’ün üze-
rindeki virüs ile gribe neden olan influenza 
virüsünün farklı özellikler taşıdığına dikkat 
çeken Yrd. Doç. Dr. Eker, “Soğuk algınlığı, 
burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, 
halsizlik ve hafif ateş ile birlikte seyreden bir 
hastalıktır. Gripte ise belirtilere yüksek ateş, 

titreme, baş ağrısı, öksürük, kas ağrıları eşlik 
eder. Ateş genellikle 38 derecenin üzerindedir. 
Gripte, hastalık şikayetleri ilk 2-3 gün şiddetli 
olmak üzere 7 gün sürer. Daha sonra düzelme 
başlar. İyileşme süresi 1-2 haftaya kadar 
uzayabilir. Grip hastalığının bulaşmasında 
konuşma, öksürme, hapşırma esnasında 
etrafa yayılan damlacıklar önemli rol oynar. 
Hastalık tokalaşma, yakın mesafede konuşma 
ya da öpüşme ile de bulaşabilir” diye konuştu.

Nasıl Korunmalıyız?
Yrd. Doç. Dr. Eker, kişilerin kendilerini 
ve çevrelerindekileri korumak için neler 
yapması gerektiğini şöyle açıkladı: “Hasta 
kişilerle temastan kaçınılması, aksırma ve 
öksürme esnasında ağız ve burunun mendille 
kapatılması, kullanılan kağıt mendillerin çöp 
kutularına atılması, ağız, burun ve gözlere 
kirli ellerle dokunulmaması, ellerin sık sık 
su ve sabunla yıkanması, yıkama olana-
ğı olmayanların dezenfektan solüsyonlar 
kullanması, sık kullanılan masa sandalye 
gibi yüzeylerin temizlenmesi ve kalabalık 
ortamlardan uzak durulması gerekir. Bes-
lenmeye önem verilmesi, özellikle taze 

sebze ve meyvelerin tüketilmesi, bol sıvı 
tüketilmesi kişisel olarak alınabilecek 
diğer önlemlerdir. Grip tedavisinde he-
kimin verdikleri dışında herhangi bir ilaç 
kullanılmamalıdır. Antibiyotikler gribi tedavi 
etmezler. Risk grubunda olanlar, hamileler, 
şeker, hipertansiyon, KOAH gibi kronik 
hastalığı olanlar belirtilerin başlamasıyla 
hemen hekime başvurmalıdırlar”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde “Ev 
İçi Şiddet” konulu konferans düzenlendi. 
Kadından Yaşama Destek Derneği’nin 
(KAYAD) “Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi” 
kapsamında KAYAD Proje Koordinatörü 
Avukat Mine Atlı’nın konuşmacı olduğu 
konferansın moderatörlüğünü, DAÜ Eğitim 
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran tarafından 
yapıldı. DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 

Bölümü öğretim üyeleri, KAYAD temsilcileri 
ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim 
Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği programlarında öğrenim gör-
mekte olan öğrenciler konferansa yoğun ilgi 
gösterdiler. 

Mağdurların İzlemesi Gereken Yasal 
Süreçler Anlatıldı
Ev içi şiddetin yaygınlığı ve sonuçları ko-
nusunda araştırmalardan önemli kesitlerin 

sunulduğu konferansta, öğretmen adaylarına 
gerçek yaşam hikayesinden uyarlanmış bir 
kısa film de izletildi. Ev içi şiddetle mücadele 
konusunda da işlevsel ve güvenilir bilgilerin 
sunulduğu konuşmada, Av. Mine Atlı, ev 
içi şiddet mağduru olunması durumunda 
izlenecek yasal süreçleri, izleyicilere in-
teraktif ve uygulamalı olarak açıklayarak, 
yol gösterici bilgiler sundu. Konferansın 
sonunda, sordukları sorular ve verdikleri geri 
bildirimler ile aday öğretmenler, ev içi şiddet 
konusunda, alanında uzman bir konuşmacıdan 
bu bilgileri edinmenin, gerek özel ya-
şamlarında gerekse mesleki yaşamların-
da bilinçlenmelerine ve duyarlılıklarının 
artmasına yardımcı olduğunu bildirerek 
memnuniyetlerini dile getirdiler. Konferansın 
sonunda, davetli konuşmacı Av. Mine Atlı ve 
öğretim üyeleri DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel 
Eğitim Bölümü’nün şeref ve yüksek şeref 
belgelerini almaya hak kazanan öğrencilere, 
başarı belgelerini törenle takdim ettiler.  

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN 
GRİP HASTALIĞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER AÇIKLANDI

DAÜ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
“EV İÇİ ŞİDDET” KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü tarafından 2018 – 2019 Akademik 
Yılı Bahar Dönemi’nde başarı gösteren 
öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. 

Her yıl farklı bir konseptle düzenlenen 
sertifika töreni, bu yıl “Yeni Yıl” konsepti 
ile, Sami Özuslu tarafından verilen Basın 
ve Medya İlişkileri dersi kapsamında, dersin 
öğrencileri tarafından organize edildi. Bu 
bağlamda, “İşte Benim Yılım” sloganıyla 
yola çıkan proje ekibi, hem mezun olacak 
hem de devam edecek olan öğrenciler için 
bu yılın özel bir yıl olmasını dilediklerini 
belirttiler. DAÜ İletişim Fakültesi, FCMS 
011 salonunda düzenlenen tören öncesinde 
bölüm öğrencileri tarafından gitar eşliğinde 
canlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Keyifli 
müzik dinletisinin ardından, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Türkçe Programı’nda 
başarı gösteren öğrenciler adına Firdevs Zorali 
ve Erhan Dalbun birer konuşma yaptılar. 
Öğrenciler konuşmalarında, DAÜ Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi 

ve DAÜ’nün parçası olmaktan büyük gurur 
duyduklarını belirterek, eğitimlerine katkıda 
bulunan akademisyenlere teşekkürlerini dile 
getirdiler.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah 
Gümüş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin 
Ersoy, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Bölüm 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut 
Ayman’ın yanı sıra, bir çok akademisyen ve 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen törende, 
Türkçe ve İngilizce programlarda toplam 
107 başarılı öğrenciye şeref – yüksek şe-

ref sertifikaları verildi. Ayrıca, başarılı 
öğrencilere sertifikaların yanında, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Kemal Kaya ve Başkan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Ayman tarafından “Yeşeren Kalem” 
dağıtıldı. Böylece, kalemlerin arkasından 
çıkan tohumların ekilmesi ile daha yeşil bir 
dünya mesajı verilmiş oldu.

Sertifika töreninin ardından, İletişim 
Fakültesi’nde gerçekleştirilen kokteyl ile 
öğrencilerle akademisyenler keyifli anlar 
geçirerek, toplu fotoğrafla bu güzel anları 
ölümsüzleştirdiler.  
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DAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 
UNUTULMAZ BİR YENİ YIL ORGANİZASYONU

DAÜ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ’NÜN 
BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDILAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Top-
lumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında 
toplanan sosyal sorumluluk projelerine 
bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim 
Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal 
Kaya tarafından verilen Kampanya Dersi 
kapsamında, dersin öğrencileri Alisa 
Durmaz, Hakikat Özvurucular, Okan 
Dolu, Aziz Ataoğlu, İlgün Ahmedzade ve 
gönüllü DAÜ’lü Fatma Yücetürk tarafından, 
eğlenceli bir proje  gerçekleştirildi. 31 Aralık 
2019 Salı Günü, ”Çocukların Yılı Olsun!” 
sloganıyla, Gazimağusa’daki Canbulat 
Özgürlük Ortaokulu’nda yeni yıl eğlencesi 
düzenlendi. Çocukların çevreleriyle daha 
iyi iletişim kurabilmelerini ve sosyal olarak 
daha aktif olabilmelerini amaçlayan proje, 
Ekor Unlu Mamüller, Okka Coffee ve Yahat 
Ticaret’in sponsorluğunda gerçekleştirildi. 
Partinin gerçekleştirildiği gün öğrenciler, ilk 
olarak sınıflarında toplanarak öğretmenleri 

ve sınıf arkadaşları ile yeni yıllarını 
kutladılar, daha sonra ise okul bahçesinde 
DAÜ’lü öğrencilerin hazırladığı partiye 
katılarak eğlendiler. Dj Oğuzcan Doğdu’nun 
performansıyla doyasıya eğlenen öğrenciler 
unutulmaz bir yeni yıl partisi yaşadılar. Her 
bir arıntıyı düşünen DAÜ’lüler, öğrenciler 
için ikramlar da hazırlayarak öğrencilerin 
saatlerce hiç durmadan eğlenmelerini 
sağladılar.  

Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden Alisa 
Durmaz, böyle bir projede yer almaktan 
dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, 
“Öğrencilerin, yeni yılda daha başarılı, daha 
sosyal ve daha iyi iletişim kurabilen gençler 
olmalarını diliyoruz” dedi. Okul Müdürü 
Kamil Arifoğlu ise, DAÜ’lü öğrencilerin 
unutulmaz bir yeni yıl eğlencesine imza 
attıklarını belirtirken, DAÜ’lülere emekleri 
ve yürekleri için teşekkür etti.



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Programı öğrencileri Fatma 
Doğruöz ve Kübranur Doğruöz, DAÜ 
Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve DAÜ Gastronomi Sosyal 
Sorumluluk Organizasyonları Öğretim 
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso 
Kandemir koordinasyonunda Lefkoşa Dr. 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 

çocuk servisine kitaplık yaptırdı. Dreams 
Garden By Tuver işletme sahibi Tuğberk 
Tuver sponsorluğunda yaptırılan söz 
konusu kitaplık, Polatpaşa İlkokulu Mü-
dürü Mehmet Erbil Taşer’in desteği ile 
öğrenci ve veliler tarafından yapılan kitap 
bağışlarıyla donatıldı. Hastanede tedavi 
görmekte olan çocukların keyifli vakit 
geçirmesini sağlamak için toplanan öykü 
kitapları kitaplık raflarında yerini aldı. Öte 

yandan toplanan kıyafet ve oyuncaklar da 
ihtiyaç sahibi çocuklara hastane yönetimi 
tarafından dağıtıldı. Yrd. Doç. Dr. Kandemir 
yaptığı açıklamada Pire Torbası adlı kitabın 
sahibi olan Yalçın adlı öğrencinin getirdiği 
kitabın ilk sayfasına yazmış olduğu 
‘Merhaba ben Yalçın, umarım bu kitabı 
çok seversin. Ben çok sevdim, sevgilerimle 
Yalçın’ ifadelerinin gözlerden kaçmayacak 
bir detay olduğunu ve paylaşmanın toplum 
içinde yaşamanın gerektirdiği pek çok 
erdemden biri olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Kandemir paylaşma 
becerisini çocukların kendi kendine 
edinemediğini, ancak aileler ve bu tür 
etkinlikler aracılığı ile sağlanabileceğinin 
altını çizerek Polatpaşa İlkokulu’na projeye 
verdikleri sonsuz destek için teşekkürlerini 
iletti.

DAÜ GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ AĞAÇLARDA 
KİREÇLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

DAÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMI 
ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DESTEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm 
Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğrencileri Mehmet Parlar, Ali 
Çil, Uğur Can Kırşan, Seher Altuğ, Aleyna 
Aktaş, eğitmenleri DAÜ Toplumsal 
Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
ve DAÜ Gastronomi Sosyal Sorumluluk 
Organizasyonları Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonu 
çerçevesinde, ilkokul öğrencilerinin sağlıklı, 

güvenli, temiz, düzenli ve daha bakımlı bir 
ortamda eğitim görmesine katkı koyabilmek 
için hafta sonları ve boş ders saatlerinde bir 
araya gelip sosyal sorumluluk kapsamında 
ilkokulları gezip ağaçları kireçliyorlar. 

Herkesin çocukluğunda merak ettiği ağaçlar 
niye beyaza boyanır sorusunu soran çocuklara 
öğrenciler boya esnasında veya arzu eden 
hocaların sınıflarına girip görseller kullanıp 

sunum yapıyorlar. Ardından denemek isteyen 
öğrencilere boyama fırsatı sunuyorlar. Keyifli 
geçen projenin sayesinde ağaçların gelişimi 
kuvvetlendirilip sağlıklı kılınıyor, gövdede 
filizlenme ve ağaç kabuklarının çatlaması 
önleniyor. Çocukların sağlığını da göz önünde 
bulunduran projede ağaçlara zarar veren her 
türlü haşereye karşı mücadele ediliyor, çünkü 
bilindiği üzere kireç böceklerin ağaçlara çıkıp 
yuva yapmasını engelliyor. Projenin çevre, 
sağlık gibi çok amaçlı olduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir 
ilkokulların hem düzenli, hem bakımlı, hem 
de temiz görünmesini sağlamak amacıyla 
bu uygulamayı her yıl düzenli olarak ger-
çekleştirmeyi planladıklarını söyledi. 
Gazimağusa bölgesi çevresinde bulunan 
Gönendere, Güvercinlik, Çayönü, Çayırova, 
Ziyamet, İskele, Maraş okullarından başlayan 
projenin Girne, Lefkoşa ve Lefke bölgesinde 
de hayata geçirilmesini planladıklarını 
belirtti.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi Öğretim Üyeleri, Araştırma 
Görevlileri ve Öğrenciler, bu yıl yeni yıl 
dolayısıyla kendi aralarında hediye değişimi 
yapmak yerine, SOS Çocuk Köyü’nde 
yaşayan çocukları sevindirme kararı aldı. 

DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden 
Sevim Umay Binici ve Altuğ Öztürkcan`ın 
yaptığı girişimler sonucunda SOS Çocuk 
Köyü’nde yaşayan çocukların ihtiyaçları 
belirlendi. Ardından, DAÜ Mimarlık Fa-

kültesi Dekanlığı, DAÜ Rektörlüğü’nün 
de desteğini alarak, SOS Çocuk Köyü 
için  gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk 
Projesi’ni başlattı. DAÜ Tasarım Kulübü 
Başkanı Sedanur Çakar ve üyeleri de 
projeye destek verdi. Bu bağlamda toplanan 
ihtiyaçlar, Mimarlık Fakültesi temsilcisi,   
Tasarım Kulübü Başkanı ve projeyi başlatıp 
gerçekleşmesinde katkı koyan  öğrenci 
temsilcileri tarafından, SOS Çocuk Köyü’ne 
teslim edildi. 

SOS ÇOCUK KÖYÜ’NE DAÜ MİMARLIK 
FAKÜLTESİ’NDEN ANLAMLI DAVRANIŞ


